Danskleding Scala
De dans docenten van de onderstaande disciplines zouden het fijn vinden dat op den duur
iedereen hetzelfde aan heeft. Het is dan gemakkelijker om correcties te geven en het oogt
rustiger.
Voor danskleding kunt u terecht bij:
* JAN BRALTEN (Meppel) www.janbralten.nl
* Edmund van Groningen www.edmundvangroningen.nl
* Flevo Dance Wear (Zwolle) www.flevodancewear.nl
Er kan ook bij andere winkels danskleding gekocht worden. Houd dan echter rekening met
de voorschriften.
* Breakdance/hiphop
- makkelijk zittende kleding en schone schoenen waar je fijn op danst. (geen zwarte zool).
Voor onderstaande danslessen geldt de haren vast en bij klassiek ballet het liefst in een
knotje of opgestoken.
* Klassiek ballet
- zwart pak: hemd model, rimpel voor, hoge rug (Papillon kind PK4015 (vanaf maat 10 (140)
voor jongere kinderen Paraddy 1012G, volwassenen PA4014)
- roze panty met voet
- tailleband roze
- roze balletschoentjes met splitzool (Papillon kind PK1012, volw. PK1012 of Sansha S110)
- Jongens : - wit hemd of strak wit t-shirt
- zwarte legging en zwarte ballet schoenen met splitzool
* Jazz dance
- zwart pak hemdmodel (Papillon kind PK4010, volw. PA4010)
- zwarte panty zonder voet, eventueel daar over heen zwart kort en strak broekje
- zwarte jazzschoenen (Papillon PA1214 of zwarte turnschoentjes)
- Jongens : - zwart hemd of strak t-shirt
- zwarte legging en zwarte jazzschoenen
* Modern
- zwart pak hemd model
- zwarte panty zonder voet ,eventueel daar over heen zwart kort en strak broekje
- Jongens:
- zwart hemd of strak t-shirt
- zwarte legging
- bij Modern danst men met zwarte sokken of op blote voeten
* Bij de Kinderdans lessen is de kledingkeuze vrijblijvend
Wij wensen iedereen veel dans plezier en voor eventuele vragen kunt u terecht bij de
dansdocenten.
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